
  

Protokoll styrelsemöte 2021-06-02, kl 18.30, Teams – Online 

 

Närvarande: Sara, Inge, Mikael, Ann, Karin, Linda, Erik, Patrik 

Frånvarande: Isabell  

1) Mötet öppnas 

Sara öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2) Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll, läggs till handlingarna. 

3) Korrespondens 

a) Kursavgifter; mail 2021-05-03 

HUS har räknat vilket resultat klubben gör för olika typer av kurser. Ärendet läggs till 

handlingarna. 

Styrelsen godkänner HUS förslag om beräkning av kursavgifter  

b) Agility- Förslag på krav för att utbilda sig till tävlingsledare; mail 2021-05-05 

Styrelsen bedömer att förslaget bör stämmas av med tävlingssektorn, eftersom tävlingsledare 

används även inom andra grenar än agility, så att styrelsen får ett sammanhållet förslag att ta 

ställning till, både vad gäller vilka krav som gäller för att JBHK ska rekommendera någon till 

vidareutbildning och vad som gäller för att JBHK ska bekosta utbildningen.  

Anledningen till att det kan vara motiverat för JBHK att ställa högre/fler krav än 

agilityklubben centralt är om klubben ska betala för medlemmars utbildning till 

tävlingsledare. Man måste bli rekommenderad från en klubb för att få bli tävlingsledare och 

kraven gäller i så fall för de som klubben rekommenderar och även skickar på utbildning på 

klubbens bekostnad.  

Förslaget bör sedan kompletteras med informationen ovan. 

Styrelsen beslutar att ärendet överlämnas till tävlingssektorn med uppdrag att ta fram 

ett sammanhållet förslag som gäller för utbildning av tävlingsledare generellt på JBHK 

(där JBHK bekostar utbildningen).  

c) Utbildningspott till instruktörer; mail 2021-05-20 

Ärendet handlar om att HUS har en utbildningspott där instruktörer som håller kurs får 

registrerat de kurser de håller och kan nyttja denna pott för att fortbilda sig.  

Styrelsen har tidigare tagit upp frågan gällande reseersättning. Motivering och fortbildning av 

instruktörer ligger inom HUS budget och det är upp till sektorn att fördela dessa pengar på det 

sätt de finner bäst inför årlig fastställande av budget. 

 

 



  

 

 

Styrelsen beslutar att godkänna HUS förslag till modell för utbildningspott, det vill säga 

att utbildningspotten per instruktör baseras på en del av (% av) intäkterna från 

instruktörens kurser. 

d) Önskemål om aktivering av sektor; mail 2021-05-21 

Förfrågan om att aktivera tjänstehundssektorn och tillsätta sammankallande. Sektorns uppgift 

är framför allt information kring tjänstehundsverksamheten. 

Styrelsen beslutar att aktivera tjänstehundssektorn och utse Ann Milton till 

sammankallande. 

e) Bokningsförfrågan; 2021-05-22 

Förfrågan om att hyra lokal för träningshelg för klubbmedlemmar för specialsök med inhyrd 

instruktör.  

Klubben tar inte betalt för lokalhyra av JBHK-medlemmar och verksamhet som riktar sig till 

JBHK-medlemmar. Inge meddelar vaktmästaren och återkopplar till frågeställaren.  

f) Bruksläger; mail 2021-05-30 

Fråga om klubben kommer ha något bruksläger i år. Linda svarar frågeställaren att klubben 

inte har för avsikt att hålla något bruksläger i år.  

g) Kallelse till distriktets fullmäktigemöte; mail 2021-05-21 

Kallelse till distriktets fullmäktigemöte söndag 13 juni, klubben ska anmäla deltagare. Sara 

och Patrik kan vara med på mötet, som sker digitalt.  

Mejl från distriktets valberedning att inkomma med förslag på deltagare i valberedningen. 

Inga förslag från styrelsen.  

h) Övrig ingående och utgående korrespondens; mail 2021-05-31 

Mejl från HUS 2021-05-31, styrelsen bad om rekommendation kring avtalsinstruktör och 

HUS har återkopplat i frågan att de inte har någon prioritetsordning för inkomna 

intresseanmälningar.  

Genomgång av kandidaternas bakgrund och diskussion. 

Styrelsen beslutar att, i första hand, gå vidare med Carina Brissman som 

avtalsinstruktör. 

Sara tar kontakt med Carina och inleder diskussioner kring avtal.     

 

 

 

 

 



  

 

 

4) Ekonomi 

Ackumulerat till och med sista maj. Inlagt en jämförelse med tidigare år (periodbudget). 

Intäkter: 

Skillnaderna för kök beror på konsekvenser av pandemin. Avtalsinstruktör har hållit fler 

kurser än budgeterat för perioden (redan kommit upp i årsbudget). Ideella instruktörer har inte 

kommit upp i budgeterade intäkter. MH/MT ligger bättre än budget.  

Ingen uppsägning har inkommit från hunddagiset än så vi fortsätter fakturera (kvartalsvis). 

Ungefär enligt budget vad gäller medlemsavgifter.  

Inkommet lönebidrag avseende november och december 2020 och delar av 2021.  

Kostnader:  

Avtalsinstruktör har fakturerat ungefär som budget. Agilitysatsningen ska ligga under 

styrelsen. Karin skapar ett separat konto för det, under styrelsen (”Agilitysatsningen”). 

Agilityinstruktörs utveckling omfattas av ”Agilitysatsningen”.  

Elen ligger enligt budget, arrendet oförändrat. Styrelsen har inte fått någon återkoppling om 

bidrag från kommunen för ombyggnaden av köket. 

Merparten av posterna ligger bättre än budget. 

5) Personal 

Fråga från fastighetsanställdas förbund (facket); de vill veta hur många anställda vi har 

eftersom de förändrar sitt system för avgifter för hängavtal.  

Inge undersöker frågan. I övrigt flyter allt kring personal på bra.  

6) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

a. Tävling (Linda) 

Inget att rapportera. Ska bestämma datum för klubbmästerskap, har inväntat bruks-SM 

som nu verkar bli av, för att undvika att det blir samma helg eller veckan efter.  

   

b. Agility (Isabell)  

Nybörjarkurs igång. Träningstävling helgen 29-30 maj. Öppnat upp anmälan för 

agilitysatsningen.  

 

 



  

 

 

 

Agilityklubben har öppnat upp för officiella tävlingar från 1 juni. Preliminärt kommer det 

hållas en tävlingshelg i höst.  

 

c. Rally (Isabell)  

Inget att rapportera 

 

d. Freestyle (Linda)  

Inget att rapportera 

 

e. RUS (Mikael)  

Sista tävlingen för sommaren (MT) genomförd. Fyra hundar som bröt. Inga externa 

störningar. Startar upp med nya möten i slutet av augusti.  

 

f. HUS (Sara) 

Budgetmöte tillsammans med kassör och ordförande.  

 

g. Drag (Sara)    

Inget att rapportera 

 

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst (Ann) 

Inget att rapportera 

 

i. Underhåll (Inge)  

Traktorn har gått sönder, startmotorn. Den är reparerad, men vi måste budgetera framöver 

för byte av traktor och byte av gräsklippare. Styrelsen har förra året begärt att få in 

underlag på hyra av gräsklippare, vi har fått in offert på leasing. Det ligger pengar i årets 

budget för hyra av gräsklippning och även budgeterat för en försäljning av nuvarande 

gräsklippare.  

 

Inge tar detta vidare med vaktmästaren, och att vi behöver få in offert på ny traktor samt 

andrahandsvärde på nuvarande traktor, så tar styrelsen med det in i nästa års budgetarbete. 

 

j. Utställning (Karin)   

Inget att rapportera 

 

k. Ungdom (Linda och Isabell)  

Inget att rapportera 

 

l. Kommunikation/IT (Patrik) 

Förslag till skyltar och hemsidan framtaget. Förslag att vi sätter upp skyltar vid alla 

ingångar, så man vet att man kommer in på JBHKs område. Och att det framgår vad vi 

sysslar med samt lite förhållningsregler (medlem i JBHK/SBK för att använda planerna, 

att hundarna ska hållas kopplade när man inte tränar dem, och att det är förbjudet att cykla 

och använda fordon på planerna samt att kursverksamhet har företräde till planerna m.m).  

 

 

 



  

 

 

 

Sara skickar ut förslaget till alla i styrelsen, frågan kring information på skyltarna 

bordläggs till nästa styrelsemöte. Uppdrar åt vaktmästaren att ta fram förslag på 

utformning av skyltar, t.ex i kombination med anslagstavla. 

 

m. Inomhushall (Erik)  

Diskussion kring om vi ska gå vidare eller inte med inomhushall. På sex månader 

(vintertid) beräknat med 50 % beläggning normal tid, ingen beläggning beräknat 

sommartid.   

 

Finns en del hallar i vårt närområde, så alternativet träningshall finns för medlemmarna, 

och det kan bli svårt för oss att konkurrera. Det är en stor initial investering, kräver ett 

tillräckligt stort engagemang (bygglov, sponsorer etc.). Har varit svårt att driva frågan i 

klubben, även om vi tror att det finns ett intresse både av att träna men även av att hålla 

kurser och tävlingar i en egen inomhushall. Vi bör lyfta frågan igen på kommande 

medlemsmöte för feedback om klubben ska gå vidare med en inomhushall. För att försöka 

få in fler intresserade medlemmar som vill driva frågan att få en inomhushall. Vi behöver 

även fler alternativ att ta ställning till.  

 

Styrelsen ställer sig positiva till en inomhushall.  

 

n. Bruks-SM (Sara) 

Inget att rapportera, vi väntar på besked och bevakar frågan.  

 

o. Lydnad, Bruks, Nosework (Karin) 

Inget att rapportera 

 

7) Övriga frågor 

a) Avtal och försäkringar (Sara och Mikael)  

Genomgång av klubbens avtal och försäkringar. Vissa avtal behöver uppdateras.  

Mikael tar en diskussion med vaktmästaren rörande avtalet gentemot 

kommunen/räddningstjänsten.  

b) Sammanfattning diskussionsforum klubbens ytor och lokaler  

Inga synpunkter från styrelsen på sammanfattningen, publiceras på hemsidan under 

styrelsens protokoll. Vissa förslag diskuterades på styrelsemötet. 

Frågan om lilla stugan, förslag om att ha den som träningshall för mindre grupper (ta bort 

stolar och bord och lägga in matta, ca 24 m2). 

Styrelse beslutar att köpa in matta till lilla stugan samt att ombesörja skapandet av 

fri yta genom att ta bort stolar och bord. Uppdrar åt vaktmästaren att ordna detta. 

Frågan om att prova att flytta agilityplanen, förslaget är att flytta agilityhindren till södra 

planen under en period under hösten (augusti – november), därefter utvärdering. Samtidigt 

får andra verksamheter testa att använda nuvarande agilityplan. 

 



  

 

 

Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att flytta verksamheter till norra planen 

(agilityplanen).  

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan. Frågan lyfts på medlemsmötet för beslut av 

medlemmarna. Styrelsen uppdrar åt Ann att skissa på lite olika förslag för medlemsmötet 

att ta ställning till.  

c) Planering fixardag (Inge)  

Fixardagen blev inställd på grund av för få deltagare. Vi behöver planera in en ny fixardag 

alternativt att man lägger upp en öppen tid i veckan (vardag) där man kan dyka upp och 

hjälpa till.  

Sara kollar med vaktmästaren om det är något datum som skulle kunna fungera för lite 

mindre insatser. Så planerar vi för en större fixardag i september. Förslag 4 september, 

innan medlemsmöte och prisutdelning.  

 

d) Ev övriga frågor 

 

8) Kommande möten; även planering av medlemsmöte 

Nästa styrelsemöte onsdag 18 augusti kl 18:30 Online.  

Medlemsmöte. Förslag lördag 4 september, preliminärt kl 10:00, fysiskt medlemsmöte i 

klubbstugan.  

Linda lägger ut information om detta så snart datum för KM är bestämt, för att kunna 

samordna det med prisutdelning av KM 

9) Mötet avslutas 

Sara tackade alla för visat intresse och bra diskussioner och avslutade mötet. 

 

Vid pennan Ann Milton, sekreterare  

 

Justeras ordförande Sara Finnigan  

 

Justeras Erik Sandell   Justeras Mikael Berglund  

 

Detta protokoll har godkänts elektroniskt via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 


